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ÓRBITA, REGIÃO ORBITAL E OLHO 
 

ÓRBITA E REGIÃO ORBITAL 
DEFINIÇÕES: 

• Olho: globo ocular e o nervo óptico 

• Órbita: inclui, além do olho, os ANEXOS (pálpebras, músculos, artérias, veias, conjuntiva) 

• Região orbital: é tudo que fica sobre a órbita: pálpebras, algumas glândulas, pele etc. 

Informações gerais: 

• O eixo da órbita é de 45° 

• É uma cavidade em forma de “pirâmide de base quandragular”  

 

 

 

LIMITES DA ÓRBITA 

 

45° 
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Conteúdo da órbita: observe que o nervo oculomotor é o mais calibroso e “comanda” todos os músculos que estão 
para MEDIAL (direita nessa imagem). Porém, esse nervo não está perto dos músculos laterais (quem está é o par VI, 

abducente). O músculo mais superior medial também está longe do nervo oculomotor, então existe um nervo, o par 
IV (troclear), que “salta” até ali. Observe a imagem da direta. 

 

REGIÃO ORBITAL: TUDO que está anterior (mais superficial) à órbita 

• Visão geral: observe as estruturas que podem ser vista no exame do olho. A conjuntiva é o colorido de 
vermelho, que, embora não mostrado nessa figura, estaria cobrindo TODA A ESCLERA!!! A conjuntiva bulbar 
termina, portanto, quando começa a CÓRNEA (como veremos), que é exatamente no contorno da parte que 
vemos da íris (LIMBO) 
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Esqueleto: sustenta a pálpebra. 

Músculo tarsal superior ou tarsal: é inervado pelo SN parassimpático (óculomotor), gerando PTOSE palpebral 
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O septo orbitário não deve ser confundido com o TARSO. O SEPTO é TUDO QUE NÃO É O TARSO (parece óbvio, 
porém há muita confusão). Observe com atenção a figura 
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MUITO IMPORTANTE é lembrar aqui que aquilo que chamamos de “glândula lacrimal principal”, localizado no canto 
externo do olho, atua REFLEXAMENTE. Ou seja, há um estímulo na córnea, como secura, agente químico etc. que 
estimula a geração de eferências para a glândula lacrimal e para o músculo orbicular do olho, que faz com que as 
pálpebras (superior e inferior) se encontrem (“fecha” o olho”). É muito importante também gravar o FLUXO DA 
LÁGRIMA ATÉ CHEGAR AO MEATO NASAL INFERIOR. 
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OLHO 
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Túnica externa 

• Córnea: parte TRANSPARENTE que está de frente à íris | inserção dos músculos extraoculares 

• Limbo: é a circunferência que delimita córnea e esclera 

Túnica média ou vascular 

• Muito vascularizada 

• Importância: suporte e vasos para nutrir a RETINA 

• Inflamação: Uveíte 
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Túnica externa: Duas partes 

 Projeta-se para os corpos ciliares 

 Porção póstero-lateral a partir da Ora serrata, com a camada pigmentar  

Detalhamento da túnica média ou vascular 

 

ÍRIS: diafragma que permite a passagem de uma quantidade de luz, protegendo do excesso de luz 

 Diafragma: contração e abertura 

 Histologia: 2 CAMADAS de células | a mais interna (próxima da lente) é pigmentada e contém retina; a outra 
(mais externa) tem MELANÓCITOS e é a que vemos. Quanto MENOS melanócitos = MAIS AZUL fica o olho. 
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1) Observar a divisão clara entre câmaras anterior e posterior, o que é feito pela íris/lente 

2) Processo ciliar: produz um LÍQUIDO, denominado HUMOR AQUOSO (determina a pressão intraocular), QUE 
SE DESEMBOCA INICIALMENTE NA CÂMARA POSTERIOR!!!! 

3) Músculo ciliar: próximo slide  

 

Se o ciliar CONTRAI → eles se APROXIMAM → lente fica mais ARREDONDADA → acomodação para vista de PERTO | 
de longe os raios serão HORIZONTAIS (praticamente), o que tira a necessidade de uma lente mais arredondada, não 
sendo necessária a ação do m. ciliar  
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ESTUDEM BEM ESSA IMAGEM!! Ela nos mostra o trajeto do humor aquoso, o que é fundamental quando falamos de 
GLAUCOMA (aumento da pressão intraocular). De fato, se há problema na produção (se estiver excessiva) ou na 
drenagem (se estiver comprometida), o líquido exercerá alta pressão.  
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